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TROPICKÉ
OVOCE

• Toto ovoce roste v tropickém pásu a vyžaduje teplé a vlhké klimatické podmínky.

• Jsou to jedlé plody tropických stromů, keřů nebo rostlin.
• Díky slunci a velkým teplotám má tropické ovoce většinou výraznější a sladší chuť než ovoce mírného pásu.

• Obsahuje spoustu nejrůznějších vitaminů a minerálů.
•

Tropické ovoce také obsahuje poměrně velké množství kyselin a specifických látek, které mohou u člověka

způsobovat alergickou reakci.
• Mezi další tropické ovoce, které není v této prezentaci patří: mangostan, salak (hadí ovoce), durian,
granátové jablko, kiwano, sapodilla, karambola, longan, rambutan, liči, kvajáva (guava), datle nebo borojó.
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BANÁN

• Banán je plodem banánovníku (Musa).
• Druh plodu: epigeická bobule
• Původ: jihovýchodní Asie, Papua Nová Guinea
• Rozšíření: Střední a Jižní Amerika, Afrika, jihovýchodní Asie, Austrálie

• Největší producenti banánů: Indie, Čína, Indonésie
• Druhy banánů: žluté banány

• Vitaminy: skupina B, C, D, E

červené banány

baby banány

zeleninové banány (plantain)

.

• Charakteristika: Klasické žluté banány mají protáhlý, zahnutý tvar
(podobají se tvaru půlměsíce), mají obvykle žlutou barvu (nezralé
mají zelenou, zkažené černou), váží kolem 200 g a měří 16–35 cm.
Uvnitř jsou světle žluté barvy a mají velmi jemnou, sladkou,
krémovou chuť a příjemnou vůni.

• Léčivé účinky: Zvyšují produkci melatoninu, zmírňují pocit hladu a

snižují hladinu cholesterolu a krevní tlak (pomáhají při hypertenzi).
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ANANAS

• Ananas je plod ananasovníku chocholatého (Ananas comosus).

• Druh plodu: bobule
• Původ: Jižní Amerika (pravděpodobně v oblasti mezi jižní Brazílii, Argentinou a Paraguayí)

• Rozšíření: Latinská Amerika, Karibik, USA (Havaj), Afrika, jihovýchodní Asie, Indie, Austrálie
• Největší producenti ananasů: Kostarika, Filipíny, Brazílie

• Vitaminy: A, skupina B, C, K

.
• Charakteristika: Ananas je ovoce oválného, válcovitého tvaru s
dlouhým chocholem tvrdých zelených listů na jeho vrcholu. Je pokryt
tvrdou, tlustou, kožovitou kůrou hnědožluté (někdy i červenohnědé)
barvy a uvnitř má dužina jasně žlutou barvu. Čím žlutější je dužina,
tím je ananas zralejší a chutnější. Může vážit od 500 g až po 5 kg a
měří kolem 30 cm. Chuť ananasu je sladká až kyselá, šťavnatá a
osvěžující. Vůně je výrazná a sladká.

• Léčivé účinky: Pomáhá odvádět škodlivé látky z těla a pomáhá léčit
poškození pokožky sluncem. Vyhlazuje celulitidu, redukuje podkožní
tuk a snižuje hladinu krevního cukru.
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MANGO

• Mango je plod mangovníku (Mangifera).

• Druh plodu: peckovice
• Původ: jižní Asie (Indie, Bangladéš, Myanmar)

• Rozšíření: Latinská Amerika, USA (Havaj, Florida, Kalifornie), Karibik, Afrika, jižní a jihovýchodní Asie,
Austrálie

• Největší producenti mang: Indie, Čína, Thajsko
• Některé druhy mang: zelené mango

• Vitaminy: A, skupina B, C, E

filipínské mango (carabao)

kent

naomi

.
• Charakteristika: Existuje přes 1000 odrůd mang, které se od sebe liší barvou,
velikostí, chutí nebo tvarem. Manga můžou mít červenou, zelenou, žlutou,
oranžovou nebo i fialovou barvu. Uvnitř ale mají všechna manga zlatavě
žlutou až oranžovou barvu. Uprostřed dužiny se nachází velká, zploštělá
pecka. Váha mang se pohybuje od zhruba 200 g až po 2 kg (některá můžou
vážit i víc) a měří 5–30 cm. Manga se vyskytují v různých tvarech – některá
jsou více oválná a velká, jiná zase malá a kulatá, některá mají tvar srdce, jiná
tvar ledviny a některá můžou být podlouhlá a hubená. Dužina je šťavnatá a
její chuť u zralých mang je jemná a sladká. Nezralá manga mají spíše
kyselou, citrusovou chuť. Vůně je sladká a příjemná.

• Léčivé účinky: Snižuje množství cholesterolu, upravuje hladinu glukózy a
má protizánětlivé účinky. Také zlepšuje trávení, uklidňuje nervový systém a
je dobré pro oči a zrak.
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AVOKÁDO

• Avokádo je plod hruškovce přelahodného (Persea americana).

• Druh plodu: peckovice
• Původ: středo-jižní Mexiko

• Rozšíření: jih USA a Havaj, Latinská Amerika, Karibik, Afrika, sever Austrálie, Čína, Indonésie, Filipíny,
jižní Evropa

• Největší producenti avokád: Mexiko, Dominikánská republika, Peru
• Některé druhy avokád: fuerte

• Vitaminy: skupina B, C, E, K

hass

lula

pinkerton

gwen

zutano

reed
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• Charakteristika: Avokáda mají buď oválný nebo hruškovitý tvar. Jejich délka
je obvykle 7–20 cm a váží 0,1–1 kg. Slupka může být buď hladká (např.

odrůda Fuerte) nebo drsná a hrbolatá (např. odrůda Hass) a má zelenou,
tmavě fialovou, hnědou až černou barvu (záleží na odrůdě). Dužina je
máslová, krémová, měkká a jemná a může být krémově žluté nebo světlé
zelené barvy. Zkažené avokádo bude mít hnědé nebo černé skvrny na
povrchu dužiny. Uvnitř dužiny se nachází velká kulatá pecka žluté nebo
hnědé barvy o průměru 3–5 cm. Avokádo má bohatou, máslovou, krémovou
chuť s jakousi oříškovou příchutí a není sladké. Má příjemnou a mírně
sladkou vůni.

• Léčivé účinky: Pomáhá předcházet rakovině, snižuje hladinu cholesterolu a

krevní tlak. Pomáhá také při hubnutí a má antioxidační účinky. Chrání
zdraví očí a zlepšuje paměť.
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PAPÁJA

• Papája je plod rostliny papáje obecné (Carica papaya).

• Druh plodu: bobule
• Původ: jižní Mexiko

• Rozšíření: Střední a Jižní Amerika, Karibik, jihovýchodní a jižní Asie, Čína, jih USA a Havaj, Afrika,
Austrálie

• Největší producenti papájí: Indie, Brazílie, Mexiko
• Vitaminy: A, skupina B, C, E, K

• Charakteristika: Papája má oválný, protáhlý tvar nebo někdy také tvar
podobající se hrušce. Váží většinou 0,5–2 kg (některé mají i přes 3 kg) a její
délka je 15–50 cm. Má tenkou slupku, která má žlutozelenou, žlutou až
žlutooranžovou barvu. Nezralá papája je celá zelená a postupně žloutne.
Dužina je červenooranžové barvy, je sladká, měkká a velmi šťavnatá.
Podobá se chuti manga nebo melounu. Uvnitř dužiny se nacházejí malá
kulatá černá semínka, která mají ostrou pepřovitou chuť, a proto se nejí.
Vůně papáj je mírně sladká, ale některým lidem připadá nechutná a
odporná, protože papáje obsahují enzym zvaný papain, který je podobný
trávicím enzymům v našem žaludku, a proto je pro ně vůně papáj
srovnatelná se zápachem zvratků.

• Léčivé účinky: Přispívá k obnově svalových tkání, urychluje hojení ran a
snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu. Podporuje imunitní systém a má
protinádorové vlastnosti.

.
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MARACUJA

• Maracuja (mučenka) je plod rostliny mučenky jedlé (Passiflora edulis).

• Druh plodu: bobule
• Původ: střední a jižní Brazílie

• Rozšíření: Latinská Amerika, Karibik, USA (Havaj), Afrika (hlavně Keňa a Jihoafrická republika),
jihovýchodní Asie, Austrálie

• Největší producenti maracují: Brazílie, Ekvádor, Kolumbie
• Druhy maracují: fialová maracuja

• Vitaminy: A, skupina B, C, E

žlutá (zlatá) maracuja

• Charakteristika: Maracuje mají většinou kulatý nebo i trochu vejčitý tvar. Mají
tenkou, pevnou, hladkou slupku, která se krásně leskne. Barva slupky může být
tmavě fialová, purpurová, rudá, tmavě červená, oranžová, žlutá, žlutozelená nebo
jenom zelená. Pokud má maracuja tmavě hnědou barvu, tak to může znamenat (ne
vždycky), že už je přezrálá, a tím pádem zkažená. Dužina maracuj je pokryta

tenkou bílou vrstvou, která chrání černá křupavá semínka uvnitř. Semínka jsou
pokryta zlatavě žlutou až oranžovou šťávou. Chuť dužiny je výrazná, svěží, sladká
a lehce kyselá. Nezralé maracuje mají více kyselou chuť. Vůně je velmi intenzivní a
tropicky sladká. Váha se pohybuje mezi 30–100 g a v průměru můžou maracuje
měřit od 4 cm do 15 cm.
• Fialová maracuja – je plodem rostliny Passiflora edulis. Je menší než žlutá maracuja
(váží 35–60 g a v průměru je 3.5–7 cm). Je také méně kyselá, má sladší a výraznější
chuť a vůni a její dužina obsahuje větší podíl šťávy (30–38 %).

• Žlutá maracuja – je plodem rostliny Passiflora edulis f. flavicarpa. Je větší (váží 70–
120 g a v průměru je 5–8 cm). Obsahuje menší podíl šťávy (20–26 %) a semínka
žluté maracuje mají hnědou barvu (semínka fialové mají černou barvu). V Austrálii
se tato odrůda používá jako oddenek pro pěstování fialové odrůdy.

.
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• Léčivé účinky: Maracuje mají uklidňující účinky, snižují pocit úzkosti a také snižují
vysoký krevní tlak. Dále pak podporují funkci srdce a snižují riziko diabetu.
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PITAHAYA

• Pitahaya (také známá jako pitaya nebo dračí ovoce) je plod rostlin rodu Hylocereus a Selenicereus z čeledi

kaktusovitých.
• Druh plodu: bobule
• Původ: severní část Jižní Ameriky (Ekvádor, Kolumbie, Venezuela) a Střední Amerika (Mexiko, Kostarika,
Nikaragua)
• Rozšíření: jih USA, Karibik, jihovýchodní Asie, Indie, Austrálie, Latinská Amerika

• Největší producenti pitahayí: Vietnam, Čína, Indonésie
• Druhy pitahayí: pitahaya blanca

• Vitaminy: skupina B, C, E

pitahaya roja

pitahaya amarilla

• Charakteristika: Pitahaye jsou oválné, masité plody se špičatými
třírohými podlouhlými šupinami, jejichž konce jsou zelené. Hmotnost se
obyčejně pohybuje od 250 g do 850 g, ale některé mohou vážit i přes 1
kg. Jejich chuť je jemná, mírně sladká, připomíná něco mezi kiwi a
hruškou a vnitřek pitahayí je šťavnatý a krémový. Zpravidla nemají
žádnou vůni. Je to poměrně drahé a u nás vzácné tropické ovoce.

• Pitahaya blanca – je plodem rostliny Hylocereus undatus. Je to
nejběžnější a nejdostupnější druh pitahayí. Má červenorůžovou,
poměrně tvrdou slupku a konce špičatých šupin jsou zbarvené do
zelena. Vnitřek je bílý s velkým množstvím malých černých semínek. Je

kulatější a větší než pitahaya roja.
• Pitahaya roja – je plodem rostliny Hylocereus polyrhizus. Má tmavší
barvu slupky než pitahaya blanca a její tvar je více podlouhlý a menší.
Dužina této pitahaye je červená s velkým množstvím černých semínek.

Má výraznější chuť než pitahaya blanca a také je ze všech pitahayí
nejvzácnější.

.
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• Pitahaya amarilla – je plodem rostliny Selenicereus megalanthus. Je

nejsladší ze všech pitahayí. Má žlutou slupku a uvnitř bílou dužinu s
černými semínky. Je také o něco menší než ostatní pitahaye.

• Léčivé účinky: Pitahaye zvyšují metabolismus a snižují množství
cholesterolu. Také pomáhají snižovat velikosti nádorů a zabraňují
rakovině. Dále zvyšují imunitu, podporují trávení a mají antibakteriální

účinky.

.

JACKFRUIT

• Jackfruit (také znám jako žakie) je plod tropického stromu chlebovníku různolistého (Artocarpus

heterophyllus).
• Druh plodu: bobule
• Původ: jihozápadní Indie
• Rozšíření: jižní a jihovýchodní Asie, Afrika, Brazílie

• Největší producenti jackfruitů: Indie, Bangladéš, Thajsko
• Vitaminy: A, skupina B, C, E

.
• Charakteristika: Jackfruit je mohutný plod podlouhlého, oválného
tvaru. Má drsnou, silnou, hrbolatou slupku s hranatými výstupky. Barva
slupky se může pohybovat od světle zelené po zelenožlutou až světle
hnědou barvu. Uvnitř světle žluté až oranžové dužiny se nachází bílý
střed, kolem kterého jsou rozložena masitá semena, která jsou po
upečení jedlá. Měří od 30 cm až přes 100 cm a váží obvykle 10–30 kg, ale

ti největší můžou vážit i kolem 60 kg. Vůně zralého jackfruitu je silná a
vyzývavá a podobá se vůni žvýkačky. Chuť je výrazná, sladká,
osvěžující a připomíná něco mezi mangem a ananasem. Je to největší
ovoce na světě, které roste na stromě a také největší tropické ovoce na
světě. Je to národní ovoce Bangladéše a Srí Lanky.

• Léčivé účinky: Hydratuje organismus, snižuje krevní tlak a hladinu

cukru v krvi a pomáhá chránit pokožku před zářením slunce. Dokáže
zabraňovat tvorbě rakovinných buněk v těle.

.

KIWI

• Kiwi je plod keřů z rodu Aktinidie (Actinidia).
• Druh plodu: bobule

• Původ: jižní Čína
• Rozšíření: USA (Kalifornie), Čína, Nový Zéland, jižní Evropa, Írán, Turecko, Chile, Rusko,

Japonsko
• Největší producenti kiwi: Čína, Nový Zéland, Itálie
• Druhy kiwi: zelené kiwi

červené kiwi

• Vitaminy: A, skupina B, C, E, K

zlaté kiwi

.
• Charakteristika: Kiwi má oválný tvar, hnědou chlupatou slupku a uvnitř
má bílý střed, kolem kterého jsou rozprostřena černá semena. Nezralé kiwi
je tvrdé a postupně měkne. Jeho hmotnost se pohybuje kolem 60 g. Uvnitř je
kiwi šťavnaté a jeho chuť je sladkokyselá a osvěžující (podobá se chuti
ananasu). Podle barvy dužiny se dělí na tři druhy:

• Zelené kiwi – klasické kiwi. Je to nejběžnější druh kiwi, má hnědou
chlupatou slupku a jeho dužina je světlé zelená s bílým středem. Má svěží,
sladkokyselou chuť.
• Zlaté kiwi – má zlatavě hnědou slupku, která je na rozdíl od zeleného kiwi

méně chlupatá a více tenká a hladká. Dužina má zářivě žlutou barvu s
malým bílým jádrem uprostřed. Počet semínek kolem středu je také menší.
Chuť tohoto kiwi je jemnější, sladší a méně kyselá (chuť připomíná něco
mezi mangem a jahodou nebo ananasem). Je také o něco větší a obsahuje
více vitaminu C a E než kiwi zelené.

.

• Červené kiwi – je to nejnovější a nejzajímavější druh kiwi. Je velikostně
menší než ostatní kiwi. Má zlatou dužinu s výrazně červenou barvou
kolem jádra. Slupka je tmavší než u ostatních kiwi, hladká, tenká a bez

chlupů, a proto se toto kiwi dá bez problémů konzumovat i se slupkou.
Chuť je podobná chuti zeleného kiwi, jen o něco sladší a něžnější.

• Léčivé účinky: Dokáže zlepšit kvalitu spánku a pomáhá léčit astma. Dále
potom omlazuje pokožku, zrychluje metabolismus a zlepšuje zrak.

.

KOKOSOVÝ
OŘECH

• Kokosový ořech je plod kokosovníku ořechoplodého (Cocos nucifera).

• Druh plodu: peckovice (Není to ořech!)
• Původ: pravděpodobně jihovýchodní Asie (Filipíny, Malajsie, Indonésie)

• Rozšíření: Střední Amerika, Karibik, Brazílie, Austrálie a Oceánie, jihovýchodní Asie, Indie, Srí lanka
• Největší producenti kokosových ořechů: Indonésie, Filipíny, Indie

• Vitaminy: skupina B, C, E

.
• Charakteristika: Kokosové ořechy mají oválný tvar, měří kolem 30 cm a
váží 1–3 kg. Zralý kokosový ořech (doba zrání 12 měsíců) je pokryt
tvrdou hnědou skořápkou, na které jsou svazky odlupujícího se lýka.
Uvnitř kokosu je bílá dužina s kokosovou vodou. Čím starší je kokos, tím
méně kokosové vody obsahuje, a tím tvrdší je jeho dužina (kokosová
voda se postupně vypaří). Zkažené kokosy neobsahují vodu vůbec. Mladé
kokosy (doba zrání 5–8 měsíců) mají zelenou skořápku a obsahují velké
množství kokosové vody. Vnitřek kokosu má příjemnou, sladkou
kokosovou vůni.
• Kokosová voda je tekutina, která se nachází hlavně v mladých kokosech.
Neobsahuje žádné tuky a je velice bohatá na proteiny a minerální látky.
Má lehce nasládlou a osvěžující chuť.
• Kokosové mléko je hustá, krémová tekutina, která se vyrábí lisováním

bílé dužiny u zralých kokosů. Chutná jako trochu sladké mléko. Na rozdíl
od kokosové vody obsahuje tuk.
• Lisováním usušené bílé dužiny kokosů se získává kokosový olej.

.
• Léčivé účinky: Sušený kokos posiluje imunitu, působí proti
hnisání a zánětu dásní a také působí proti střevním chorobám.
Zlepšuje trávení a zdraví jater, pomáhá snižovat vysoký krevní
tlak a pročišťuje ledviny a močové cesty. Také stabilizuje cukr v
krvi a zklidňuje nervový systém.

• Kokosové mléko a kokosový olej mají protizánětlivé účinky,

působí proti akné a zlepšují vzhled a zdraví kůže (mají
omlazující

účinky).

Používají

se

k

léčbě

suchých

a

poškozených vlasů a zabraňují vypadávání vlasů. Kokosové
mléko se také používá jako tělové mléko a hydratační krém.

.
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